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HARMONOGRAM 
egzaminacyjnej sesji letniej oraz sesji poprawkowej semestru letniego 

 

   

egzaminacyjna sesja letnia 

(15.06.2020 – 05.07.2020) 
sesja poprawkowa semestru 

letniego 

(31.08.2020 – 13.09.2020) 
 

rok 
studiów, 
język, 
grupa 

nazwa przedmiotu 
tytuł, imię i nazwisko 
egzaminującego/koordynator
a 

data egzaminu,  
godz. od – do 

data egzaminu,  
godz. od – do 

sala 
rodzaj egzaminu, 
uwagi 

I rok - studia stacjonarne 1 stopnia       

I rok lic. Kształcenie kompetencji 
komunikacyjnych języka B 
- angielski, poz. 2 

dr Monika Konert-Panek 
mgr Edyta Maciejak 29.06.2020 7.09.2020   

I rok lic. Kształcenie kompetencji 
komunikacyjnych języka B 
- niemiecki, poz.2 

dr Ewa Zwierzchoń-
Grabowska 
 

17.06.2020 03.09.2020  

 

I rok lic. Kształcenie kompetencji 
komunikacyjnych języka B 
- rosyjski, poz.2 

dr Małgorzata Kornacka 

19.06.2020 10.09.2020  

ocena końcowa z przedmiotu to średnia 
z ocen z każdego komponentu: 
wystawianych na podstawie ocen 
bieżących (z zajęć zdalnych) lub na 
podstawie końcowego (zdalnego) 
zaliczenia na platformach GC/Kampus 
(do decyzji poszczególnych 
wykładowców) 

I rok lic. Kształcenie kompetencji 
komunikacyjnych języka C 
- angielski, poz.2 

dr Monika Konert-Panek 
mgr Edyta Maciejak 
 

29.06.2020 7.09.2020  

 

I rok lic. Kształcenie kompetencji 
komunikacyjnych języka C 
- niemiecki, poz.2 

dr Ewa Zwierzchoń-
Grabowska 
 

17.06.2020 03.09.2020  

 

I rok lic. 

Kształcenie kompetencji 
komunikacyjnych języka C 
- rosyjski, poz.2 

dr Małgorzata Kornacka 19.06.2020 10.09.2020  

ocena końcowa z przedmiotu to średnia 
z ocen z każdego komponentu: 
wystawianych na podstawie ocen 
bieżących (z zajęć zdalnych) lub na 
podstawie końcowego (zdalnego) 
zaliczenia na platformach GC/Kampus 
(do decyzji poszczególnych 
wykładowców) 
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egzaminacyjna sesja letnia 

(15.06.2020 – 05.07.2020) 
sesja poprawkowa semestru 

letniego 

(31.08.2020 – 13.09.2020) 
 

rok 
studiów, 
język, 
grupa 

nazwa przedmiotu 
tytuł, imię i nazwisko 
egzaminującego/koordynator
a 

data egzaminu,  
godz. od – do 

data egzaminu,  
godz. od – do 

sala 
rodzaj egzaminu, 
uwagi 

I rok lic. 

Kształcenie kompetencji 
komunikacyjnych języka B 
- włoski, poz  2 

dr Ewelina Walendziak-
Genco 

22.06.2020 g. 9:00-13:00 1.09.2020 g. 9:00-13:00  

Ocena na podstawie średniej ocen 
cząstkowych, testów modułowych i 
oceny z I semestru. 
 
Testy końcowe online (Google 
Classroom): 
- 29 maja, dr M. Piccin 
- 4 czerwca, godz. 13:45-15:15, dr A. 
Zagórska 

I rok lic. Kształcenie kompetencji 
komunikacyjnych języka C 
- niemiecki od podstaw, 
poz. 2 

dr Ewa Zwierzchoń-
Grabowska 

17.06.2020 03.09.2020  

 

I rok lic. 

Kształcenie kompetencji 
komunikacyjnych języka C 
- rosyjski od podstaw, 
poz. 2 

dr Małgorzata Kornacka 
 

19.06.2020 10.09.2020  

ocena końcowa z przedmiotu to średnia 
z ocen z każdego komponentu: 
wystawianych na podstawie ocen 
bieżących (z zajęć zdalnych) lub na 
podstawie końcowego (zdalnego) 
zaliczenia na platformach GC/Kampus 
(do decyzji poszczególnych 
wykładowców) 

I rok lic. 

Kształcenie kompetencji 
komunikacyjnych języka C 
- włoski od podstaw, 
poz. 2 

dr Ewelina Walendziak-
Genco 

22.06.2020 g. 9:00-13:00 1.09.2020 g. 9:00-13:00  

Ocena na podstawie średniej ocen 
cząstkowych, testów modułowych i 
oceny z I semestru. 
 
Testy końcowe online: 
- 8 czerwca, godz. 10:15-11:15, dr K. 
Wolff, Google Forms. 

I rok lic. 

Kształcenie kompetencji 
komunikacyjnych języka C 
- włoski, poz. 2 

dr Ewelina Walendziak-
Genco 

22.06.2020 g. 9:00-13:00 1.09.2020 g. 9:00-13:00  

Ocena na podstawie średniej ocen 
cząstkowych, testów modułowych i 
oceny z I semestru. 
 
Testy końcowe online: 
- 8 czerwca, godz. 12:00-13:00, dr 
Karolina Wolff, Google Suite. 
-10 czerwca, godz. 13:45-14:45, dr K. 
Wolff, Google Forms. 
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egzaminacyjna sesja letnia 

(15.06.2020 – 05.07.2020) 
sesja poprawkowa semestru 

letniego 

(31.08.2020 – 13.09.2020) 
 

rok 
studiów, 
język, 
grupa 

nazwa przedmiotu 
tytuł, imię i nazwisko 
egzaminującego/koordynator
a 

data egzaminu,  
godz. od – do 

data egzaminu,  
godz. od – do 

sala 
rodzaj egzaminu, 
uwagi 

I rok lic. 

Wstęp do 
literaturoznawstwa 

dr Joanna Piotrowska 

Termin złożenia pracy: 
16.06.2020 
 
Termin wystawienia oceny 
końcowej z przedmiotu: 
23.06.2020 

8.09.2020  Praca zaliczeniowa na ocenę 

I rok lic. 

Wprowadzenie do 
terminologii 

dr Mariusz Górnicz 
18.06.2020 godz. 10.00-

12.00 
 

3.09.2020 godz. 10.00-
12.00 

 

Egzamin pisemny z wykorzystaniem 
Google Classroom.  
Ewent. dopytanie ustne (opisane w 
USOS-ie) z wykorzystaniem 
Google Meet. 

I rok lic. Podstawy leksykografii 
ogólnej 

dr Weronika Szemińska 22.06.2020 godz. 10:00 13.09.2020  za pośrednictwem maila UW 

I rok lic. 

Pedagogika dr Reinhold Utri 
26.06.2020, godz. 18.00 
(data wpisania oceny 
końcowej do USOS) 

10.09.2020   

I rok lic. 

Psychologia dr Monika Bałaga-Rubaj 16.06.2020 godz. 14.00 01.09.2020 godz. 13.00  test online, platforma Kampus 

II rok - studia stacjonarne 1 stopnia       

II rok lic Gramatyka opisowa 
języka angielskiego 1 

dr Agnieszka Błaszczak „0”-26.05.2020 godz. 10.00 
„1”-22.06.2020 godz. 10.00 

10.09.2020 godz. 10.00  
Pisemny z pomocą google mail w 
domenie uw.edu.pl 

II rok lic Gramatyka opisowa 
języka angielskiego 2 

dr Agnieszka Błaszczak 0”-26.05.2020 godz. 10.00 
„1”-22.06.2020 godz. 10.00 

10.09.2020 godz. 11.00  
Pisemny z pomocą google mail w 
domenie uw.edu.pl 

II rok lic Gramatyka opisowa 
języka niemieckiego 1 

dr hab. Silvia Bonacchi, 
prof. ucz. 

16.06.2020 (data wpisania 
oceny końcowej do USOS) 
 
 

09.09.2020  

Ocena wystawiona na podst.cząst. prac 
pisemnych zmieszczanych na 
GClassroom 

II rok lic Gramatyka opisowa 
języka niemieckiego 2 

dr hab. Silvia Bonacchi, 
prof. ucz. 

16.06.2020 (data wpisania 
oceny końcowej do USOS) 
 

09.09.2020  

Ocena wystawiona na podst.cząst. prac 
pisemnych zmieszczanych na 
GClassroom 

Dawid Nguyen Anh


Dawid Nguyen Anh
10.09.2020
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egzaminacyjna sesja letnia 

(15.06.2020 – 05.07.2020) 
sesja poprawkowa semestru 

letniego 

(31.08.2020 – 13.09.2020) 
 

rok 
studiów, 
język, 
grupa 

nazwa przedmiotu 
tytuł, imię i nazwisko 
egzaminującego/koordynator
a 

data egzaminu,  
godz. od – do 

data egzaminu,  
godz. od – do 

sala 
rodzaj egzaminu, 
uwagi 

II rok lic Gramatyka opisowa 
języka rosyjskiego 1 

dr Małgorzata Kornacka 

17.06.2020 godz. 10.00-
11.00 poprawa testu z I 
semestru na platformie 
GoogleClassroom 
 
18.06.2020 godz. 10.00-
11.00 test z II semestru na 
platformie 
GoogleClassroom 
 

01.09.2020  

Test z materiału I semestru odbył się na 
pierwszych zajęciach II semestru. 
Osoby, które z cotygodniowych zadań 
zamieszczanych na platformie GC 
uzyskały łącznie wynik powyżej 50%, 
mogą nie przystępować do końcowego 
testu z II semestru, uzyskując ocenę z 
II semestru według przyjętej skali. 
Mogą też przystąpić do końcowego 
testu na platformie GC, a ich łączna 
ocena z II semestru będzie liczona jako 
średnia ważona, o ile będzie 
korzystniejsza niż ocena z samych 
cotygodniowych zadań. 

II rok lic Gramatyka opisowa 
języka rosyjskiego 2 

dr Małgorzata Kornacka 

17.06.2020 godz. 10.00-
11.00 poprawa testu z I 
semestru na platformie 
GoogleClassroom 
 
18.06.2020 godz. 10.00-
11.00 test z II semestru na 
platformie 
GoogleClassroom 

01.09.2020  

Test z materiału I semestru odbył się na 
pierwszych zajęciach II semestru. 
Osoby, które z cotygodniowych zadań 
zamieszczanych na platformie GC 
uzyskały łącznie wynik powyżej 50%, 
mogą nie przystępować do końcowego 
testu z II semestru, uzyskując ocenę z 
II semestru według przyjętej skali. 
Mogą też przystąpić do końcowego 
testu na platformie GC, a ich łączna 
ocena z II semestru będzie liczona jako 
średnia ważona  o ile będzie 
korzystniejsza niż ocena z samych 
cotygodniowych zadań. 

II rok lic Gramatyka opisowa 
języka włoskiego 1 

dr Maciej Durkiewicz 
26.06.2020 godz. 10.00 11.09.2020 godz. 10.00  

Test z wykorzystaniem narzędzi na 
platformie Kampus 

II rok lic Gramatyka opisowa 
języka włoskiego 2 

dr Maciej Durkiewicz 
26.06.2020 godz. 10.00 11.09.2020 godz. 10.00  

Test z wykorzystaniem narzędzi na 
platformie Kampus 

II rok lic Praktyczna nauka języka 
angielskiego 1 

dr Monika Konert-Panek 
mgr Edyta Maciejak 29.06.2020 7.09.2020   
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egzaminacyjna sesja letnia 

(15.06.2020 – 05.07.2020) 
sesja poprawkowa semestru 

letniego 

(31.08.2020 – 13.09.2020) 
 

rok 
studiów, 
język, 
grupa 

nazwa przedmiotu 
tytuł, imię i nazwisko 
egzaminującego/koordynator
a 

data egzaminu,  
godz. od – do 

data egzaminu,  
godz. od – do 

sala 
rodzaj egzaminu, 
uwagi 

II rok lic Praktyczna nauka języka 
angielskiego 2 

dr Monika Konert-Panek 
mgr Edyta Maciejak 29.06.2020 7.09.2020   

II rok lic Praktyczna nauka języka 
niemieckiego 1 

dr Ewa Zwierzchoń-
Grabowska 17.06.2020 03.09.2020   

II rok lic Praktyczna nauka języka 
niemieckiego 2 

dr Ewa Zwierzchoń-
Grabowska 17.06.2020 03.09.2020  

 

II rok lic Praktyczna nauka języka 
niemieckiego 2 (od 
podstaw) 

dr Ewa Zwierzchoń-
Grabowska 17.06.2020 03.09.2020  

 

II rok lic Praktyczna nauka języka 
rosyjskiego 1 

dr Małgorzata Kornacka 

22.06.2020 8.09.2020  

ocena końcowa z przedmiotu to średnia 
z ocen z każdego komponentu: 
wystawianych na podstawie ocen 
bieżących (z zajęć zdalnych) lub na 
podstawie końcowego (zdalnego) 
zaliczenia na platformach GC/Kampus 
(do decyzji poszczególnych 
wykładowców) 

II rok lic Praktyczna nauka języka 
rosyjskiego 2 

dr Małgorzata Kornacka 

22.06.2020 8.09.2020  

ocena końcowa z przedmiotu to średnia 
z ocen z każdego komponentu: 
wystawianych na podstawie ocen 
bieżących (z zajęć zdalnych) lub na 
podstawie końcowego (zdalnego) 
zaliczenia na platformach GC/Kampus 
(do decyzji poszczególnych 
wykładowców) 

II rok lic Praktyczna nauka języka 
rosyjskiego 2 (od 
podstaw) 

dr Małgorzata Kornacka 

22.06.2020 8.09.2020  

ocena końcowa z przedmiotu to średnia 
z ocen z każdego komponentu: 
wystawianych na podstawie ocen 
bieżących (z zajęć zdalnych) lub na 
podstawie końcowego (zdalnego) 
zaliczenia na platformach GC/Kampus 
(do decyzji poszczególnych 
wykładowców) 
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egzaminacyjna sesja letnia 

(15.06.2020 – 05.07.2020) 
sesja poprawkowa semestru 

letniego 

(31.08.2020 – 13.09.2020) 
 

rok 
studiów, 
język, 
grupa 

nazwa przedmiotu 
tytuł, imię i nazwisko 
egzaminującego/koordynator
a 

data egzaminu,  
godz. od – do 

data egzaminu,  
godz. od – do 

sala 
rodzaj egzaminu, 
uwagi 

II rok lic Praktyczna nauka języka 
włoskiego 1 

dr Małgorzata Jabłońska 

23.06.2020 g. 9:00-13:00 

01.09.2020 godz. 10:00 
egzamin pisemny 
 
07.09.2020 godz. 10:00 
(ewentualny egzamin 
ustny) 

 

Ocena na podstawie średniej ocen 
cząstkowych, testów modułowych i 
oceny z I semestru. 
 
Modułowe testy końcowe: 
 
- 10 czerwca, godz. 13:45-15:15, dr A. 
Zagórska, Google Classroom. 
 
- 9 czerwca, godz. 10:15-11:45, dr E. 
Walendziak-Genco, Google Forms. 
 
- 10 czerwca, dott. A. De Paolini i dr M. 
Piccin 

II rok lic 

Praktyczna nauka języka 
włoskiego 2 

dr Małgorzata Jabłońska 
 

23.06.2020 g. 9:00-13:00 

01.09.2020 godz. 10:00 
egzamin pisemny 
 
07.09.2020 godz. 10:00 
(ewentualny egzamin 
ustny) 

 

Ocena na podstawie średniej ocen 
cząstkowych, testów modułowych i 
oceny z I semestru. 
 
Modułowe testy końcowe: 
 
- 10 czerwca, godz. 12:00-13:30, dr A. 
Zagórska, Google Classroom. 

II rok lic 

Praktyczna nauka języka 
włoskiego (od podstaw) 

dr Małgorzata Jabłońska 23.06.2020 g. 9:00-13:00 

01.09.2020 godz. 10:00 
egzamin pisemny 
 
07.09.2020 godz. 10:00 
(ewentualny egzamin 
ustny) 

 

Ocena na podstawie średniej ocen 
cząstkowych, testów modułowych i 
oceny z I semestru. 
 
Modułowe testy końcowe: 
- 8 czerwca, godz. 15:30-16:30, dr 
Karolina Wolff, Google Forms. 
 
- 10 czerwca, godz. 15:30-16:30, dr K. 
Wolff, Google Forms. 
 
- 10 czerwca, godz. 15:30-17:00, dr A. 
Zagórska, Google Classroom. 
 
- 9 czerwca, godz. 10:15-11:45 (XW), 
dr hab. M. Kaliska: Google Classroom. 
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egzaminacyjna sesja letnia 

(15.06.2020 – 05.07.2020) 
sesja poprawkowa semestru 

letniego 

(31.08.2020 – 13.09.2020) 
 

rok 
studiów, 
język, 
grupa 

nazwa przedmiotu 
tytuł, imię i nazwisko 
egzaminującego/koordynator
a 

data egzaminu,  
godz. od – do 

data egzaminu,  
godz. od – do 

sala 
rodzaj egzaminu, 
uwagi 

III rok - studia stacjonarne 1 stopnia       

III rok lic Historia języka 
angielskiego z elementami 
gramatyki historycznej 2 

dr hab. Anna Borowska 17.06.2020 godz.11.00 
 

w przypadku problemów z 
łączem: 18.06.2020 godz. 
11.00 

8.09.2020 godz. 12.00 
(ustny) 

 na platformie GoogleMeet 

III rok lic Historia języka 
niemieckiego z 
elementami gramatyki 
historycznej 2 

dr hab. Silvia Bonacchi, 
prof. ucz. 16.06.2020 godz. 12.00 

 
09.09.2020  

Ocena wystawiona na podst.cząst. prac 
pisemnych zmieszczanych na 
GClassroom 

III rok lic Historia języka rosyjskiego 
z elementami gramatyki 
historycznej 2 

dr Małgorzata Kornacka 

19.06.2020 godz. 10.00-
11.00  
test na platformie 
GoogleClassroom 
 

01.09.2020  

Osoby, które z cotygodniowych zadań 
zamieszczanych na platformie GC 
uzyskały łącznie wynik powyżej 50%, 
mogą nie przystępować do końcowego 
testu, uzyskując ocenę według przyjętej 
skali. 
Mogą też przystąpić do końcowego 
testu na platformie GC, a ich łączna 
ocena będzie liczona jako średnia 
ważona, o ile będzie korzystniejsza niż 
ocena z samych cotygodniowych 
zadań. 

III rok lic Historia języka włoskiego 
z elementami gramatyki 
historycznej 1 

dr hab. Elżbieta 
Jamrozik, prof. ucz. 

Termin oddania ostatniej 
pracy: 26.06.2020 
 
Termin wystawienia oceny 
końcowej z przedmiotu: 
03.07.2020 

03.09.2020  

Ocena wystawiona na podst.cząst. prac 
pisemnych zmieszczanych na 
GClassroom 

III rok lic Historia języka włoskiego 
z elementami gramatyki 
historycznej 2 

dr hab. Elżbieta 
Jamrozik, prof. ucz. 

Termin oddania ostatniej 
pracy: 26.06.2020 
  
Termin wystawienia oceny 
końcowej z przedmiotu: 
03.07.2020 

03.09.2020  

Ocena wystawiona na podst.cząst. prac 
pisemnych zmieszczanych na 
GClassroom 

III rok lic Praktyczna nauka języka 
angielskiego 1 

dr Michał Wilczewski 
29.06.2020 11.09.2020   
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egzaminacyjna sesja letnia 

(15.06.2020 – 05.07.2020) 
sesja poprawkowa semestru 

letniego 

(31.08.2020 – 13.09.2020) 
 

rok 
studiów, 
język, 
grupa 

nazwa przedmiotu 
tytuł, imię i nazwisko 
egzaminującego/koordynator
a 

data egzaminu,  
godz. od – do 

data egzaminu,  
godz. od – do 

sala 
rodzaj egzaminu, 
uwagi 

III rok lic Praktyczna nauka języka 
angielskiego 2 

dr Michał Wilczewski 
29.06.2020 11.09.2020   

III rok lic Praktyczna nauka języka 
niemieckiego 1 

dr Ewa Zwierzchoń-
Grabowska 
dr Agnieszka Dickel 

17.06.2020 8.09.2020   

III rok lic Praktyczna nauka języka 
niemieckiego 2 

dr Ewa Zwierzchoń-
Grabowska 
dr Agnieszka Dickel 

16.06.2020 8.09.2020   

III rok lic Praktyczna nauka języka 
rosyjskiego 1 

dr Małgorzata Kornacka 
dr Patrycja Spytek 

23.06.2020 10.09.2020  

ocena końcowa z przedmiotu to średnia 
z ocen z każdego komponentu: 
wystawianych na podstawie ocen 
bieżących (z zajęć zdalnych) lub na 
podstawie końcowego (zdalnego) 
zaliczenia na platformach GC/Kampus 
(do decyzji poszczególnych 
wykładowców) 

III rok lic 

Praktyczna nauka języka 
rosyjskiego 2 

dr Małgorzata Kornacka 
dr Patrycja Spytek 

23.06.2020 10.09.2020  

ocena końcowa z przedmiotu to średnia 
z ocen z każdego komponentu: 
wystawianych na podstawie ocen 
bieżących (z zajęć zdalnych) lub na 
podstawie końcowego (zdalnego) 
zaliczenia na platformach GC/Kampus 
(do decyzji poszczególnych 
wykładowców) 

III rok lic Praktyczna nauka języka 
włoskiego 1 

dr Dorota Kozakiewicz-
Kłosowska 

22.06.2020 g. 9:00-13:00 
07.09.2020 g. 9:00-

13:00 
 9.06.2020: test pisemny na Google 

Suite 
WA+AW0 8.30-10.00 
XW0  10.15-11.45 

III rok lic 
Praktyczna nauka języka 
włoskiego 2 

dr Dorota Kozakiewicz-
Kłosowska 

22.06.2020 g. 9:00-13:00 
07.09.2020 g. 9:00-

13:00 
 

I rok - studia stacjonarne 2. stopnia       

I rok mgr 
 

Metodologia badań 
językoznawczych 

prof. dr hab. Ewa 
Żebrowska 

 
5.07.2020 

 
31.08.2020  

Ocena z egzaminu wystawiona na 
podstawie prac cząstkowych 
zamieszczonych na Google Classroom 

I rok mgr Metodologia badań 
literaturoznawczych 

dr hab. Adam 
Elbanowski, prof. UW 

termin złożenia pracy: 
26.06.2020 

09.09.2020  praca zaliczeniowa na ocenę 
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egzaminacyjna sesja letnia 

(15.06.2020 – 05.07.2020) 
sesja poprawkowa semestru 

letniego 

(31.08.2020 – 13.09.2020) 
 

rok 
studiów, 
język, 
grupa 

nazwa przedmiotu 
tytuł, imię i nazwisko 
egzaminującego/koordynator
a 

data egzaminu,  
godz. od – do 

data egzaminu,  
godz. od – do 

sala 
rodzaj egzaminu, 
uwagi 

I rok mgr Nauki społeczne: 
Podstawy prawa 
międzynarodowego 
 

dr hab. Joanna 
Osiejewicz 

Termin ogłoszenia 
zagadnienia: 16.06.2020 
  
Termin oddania prac: 
23.06.2020 
 

01.09.2020  

Rozwiązanie zagadnienia 
problemowego (projekt), praca w 
grupie liczącej 4-5 osób. 
Termin wykonania projektu: 7 dni. 
Platforma: Google Classroom. 

 
 

 

 


